Bucureşti, 6 Mai 2015

COMUNICAT DE PRESĂ
Excelența Sa Domnul Dr. AUREL VAINER, DOCTOR HONORIS CAUSA
al Universității Titu Maiorescu din București

Universitatea Titu Maiorescu din București va acorda titlul academic DOCTOR
HONORIS CAUSA Excelenței Sale Domnului Dr. AUREL VAINER, Președintele
Federației Comunităților Evreiești din România (F.C.E.R.), Deputat în Parlamentul
României, Vicepreşedintele Comisiei pentru Politică Economică, Reformă şi Privatizare a
Camerei Deputaţilor. Ceremonia va avea loc în data de 7 mai 2015, începând cu ora
12.00, în Aula Magna a Universității (Corp M, Calea Văcărești, nr. 189, sector 4,
București). Evenimentul se desfășoară sub auspiciile aniversării de către Universitatea
Titu Maiorescu a unui sfert de secol de existență, în cadrul Conferinței Internaționale
de Științe Sociale, Politice și Umaniste ”Educație, Cercetare, Inovare în Era
Cunoașterii”, organizate de Facultatea de Științe Sociale, Politice și Umaniste a
Universității (7-8 Mai 2015).
La Sesiunea festivă de acordare a titlului și-au anunțat prezența ambasadori din 15 țări
ale lumii, înalte oficialități ale statului român, reprezentanți ai cultelor religioase,
personalități politice, academice, culturale și științifice din România și din străinătate.
Vor participa, de asemenea, rectori, cadre didactice universitare, cercetători științifici,
studenți, reprezentanți ai mass-media.
Domnul Dr. Aurel Vainer este o personalitate a lumii de azi, care promovează, la nivel
intern și internațional, principiile și valorile umanismului, respectul reciproc, toleranța
și conviețuirea pașnică, pacea și armonia în cadrul diversității culturale, etnice şi
religioase. Prin activitatea pe care o desfășoară, dl Aurel Vainer își aduce o importantă
contribuţie la dezvoltarea democraţiei în viaţa politică şi în societatea românească.
Pentru valorile pe care le promovează și pentru atitudinea echilibrată și înțeleaptă, dl
Vainer este un nume respectat pe plan intern și internațional. Universitatea Titu
Maiorescu îi acordă dlui Aurel Vainer titlul academic Doctor Honoris Causa în semn de
înaltă apreciere și prețuire pentru meritele Domniei Sale în activitatea profund umanistă
pe care o desfășoară în dubla calitate de Președinte și Deputat.
În contextul creat de eveniment, prof. univ. dr. Smaranda Angheni, rectorul
Universității Titu Maiorescu, a declarat: ”Suntem onorați să acordăm cel mai înalt titlu
academic unei personalități de talia domnului Președinte Aurel Vainer. Universitatea
noastră, care se revendică de la marea tradiție a universității europene, evoluează pe o

solidă coordonată umanistă. Prin însuși patronul nostru spiritual, Titu Maiorescu, ne
situăm sub auspiciile umanismului. Ne bucurăm, prin urmare, să acordăm această
distincție unui umanist al lumii de azi precum dr. Aurel Vainer.” Președintele
Universității Titu Maiorescu, prof. univ. dr. Iosif Urs, a afirmat: ”Într-o lume care se
confruntă cu provocările globalizării, umanismul este o formă de afirmare a identității și
idealurilor noastre, în concertul european și planetar al diversității. Diferențele dintre
noi trebuie să ne apropie, nu să ne despartă. O universitate europeană, cum este
Universitatea Titu Maiorescu, crește și se dezvoltă pe fundamentul valorilor
umanismului, valori perene de la Renaștere încoace. A primi în Alma Mater o
personalitate precum doctorul Aurel Vainer este un mod academic de a ne afirma
vocația umanistă, europeană prin excelență”.
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